
Akcija vyksta tik prekybos centruose, su MYLIMIAUSIA nuolaidų kortele ir bankine nuolaidų kortele 
SEB MYLIMIAUSIA MASTERCARD. Akcija netaikoma geltonu ir žaliu kainoženkliu pažymėtoms pre-
kėms. Akcijos išimtis ir detalesnę informaciją rasite prekybos centruose. Nuolaidos nesumuojamos 
ir taikomos nuo mažmeninės kainos.

Akcijos išimtys:  
Nuolaida netaikoma kitų akcijų prekėms; prekėms, pažymėtoms ženklais AKCIJA, ATPIGINOME, IŠPARDUODAME; prekėms su geltonu ir žaliu kainoženkliais. 
Nuolaidos nesumuojamos. Nuolaidos netaikomos užsakymams iš katalogų. Nuolaida netaikoma perkant su VERTA RINKTIS, MYLIMIAUSIA, DIDMENI-
NINKO lojalumo kortelėmis, jei prekė įtraukta į kitas akcijas su lojalumo kortelėmis, o klientas kortelės neturi ir nenori įsigyti. Nuolaida netaikoma žurna-
lams, laikraščiams, knygoms, loterijos bilietams; pirkinių maišeliams; LEGO, NERF, HOT WHEELS, FISHER PRICE, BARBIE žaislams bei  HASBRO, TACTIC  
žaidimams; maisto prekėms, kavai, gėrimams ir tabako gaminiams; cheminėms priemonėms nuo kenkėjų; buitinei chemijai, kūno, plaukų, veido, burnos, 
priežiūros priemonėms, moterų ir kūdikių higienos prekėms; smulkiajai ir stambiajai buitinei technikai bei priedams; vaizdo ir garso technikai bei jos prie-
dams; elektriniams paspirtukams, riedžiams ir dronams; echalotams; išmaniesiems laikrodžiams ir apyrankėms; elektriniams radiatoriams, kaloriferiams, 
šildymo ir vėdinimo prietaisams; kompiuterių, biuro, ryšio technikai ir jos priedams; fototechnikai ir jos priedams; automobilių garso ir vaizdo technikai bei 
jos priedams; KARCHER prekėms; visų rūšių metalams ir metalo gaminiams; stoglangiams ir jų priedams; poliuretano plokštėms ir kampams (dengtiems 
cemento sluoksniu, gipskartoniu, aliuminio folija); 3 x 2,1 m ir 6 x 2,1 m polikarbonato plokštėms; langų stiklams; statybinei medienai (lentoms ir tašams); 
minkštos medienos plaušų plokštėms (grindų izoliacijai); pilkam cementui; statybiniams blokeliams (akytojo betono, betoniniams, gipsiniams, keraminiams, 
keramzitiniams, silikatiniams); silikatinėms, šamotinėms, keraminėms, apdailos  plytoms; paprastoms ir specialioms gipskartonio plokštėms, profiliams ir 
plokščių montavimo detalėms; betoninėms, granitinėms, guminėms, keraminėms trinkelėms; betonui ir betono mišiniams; guminių, klinkerio ir granitiniams 
trinkelių bortams ir jų priedams; gelžbetoninėms, betoninėms konstrukcijoms ir jų priedams, bortams; obliuotai ir neobliuotai medienai; klijuotos medienos 
plokštėms ir skydams; neobliuotoms, impregnuotoms medinėms lentoms; laiptų dalims; šilumos ir garso izoliacijoms prekėms (akmens, stiklo vatai, eko-
vatai, putų polistireno plokštėms); bituminei stogo dangai (bituminei prilydomajai dangai, ruberoidui, bituminiams banguotiesiems lakštams); neasbesti-
niams banguotiesiems stogo lakštams ir jų priedams; bituminėms stogo čerpėms; metalinei stogo dangai: stogo priedams ir komplektuojamosioms dalims 
(bituminėms, kraigo, kamino skardinimo juostoms, sandarinimo tarpinėms, paukščių užtvaroms, ventiliacijos kaminėliams); profiliuotai skardai ir skardos 
lankstiniams: skardiniams stogo gaminiams (profiliuotai, lygiai skardai, kraigo gaubtams, vėjalentėms, sniego gaudytuvams; kamino ir stogo sandarinimo 
juostoms); lakštiniam plienui (karštai valcuotam, šaltai valcuotam, rievėtiems lakštams); cinkuotajai skardai (lygiems, profiliuotiems lakštams, skardos 
ritiniams); kirstai temptoms grotelėms; OSB plokštėms ir pjaustiniams; medinėms grindų lentoms, WPC ir medinėms terasų lentoms; natūralios medienos 
dailylentėms; LIREGUS, VILMA elektros instaliacijos prekėms; DEVI, VERIA ir HEATCOM elektrinio šildymo kabeliams, kilimėliams ir termostatams; BETONO 
MOZAIKOS prekėms; SERVISTAL SP.Z.O.O. prekėms; TYVEK ir GEOPROMA prekėms; WEBER prekėms; SAKRET LT prekėms; CAPAROL tinkleliams ir fasadi-
niams profiliams; KNAUF prekėms; CERESIT prekėms; kietojo kuro šildymo katilams; dujiniams šildymo katilams; dujų balionams; dujinėms kolonėlėms su 
kaminu; TK REFLEX prekėms; Varinėms vandentiekio prekėms; Šildymo prietaisų liejiniams; Buitiniams vandens skaitikliams; GEBO TECHNIKA prekėms; 
VINITOMA tarpinėms, santechninėms ir guminėms jungtims; ortakiams (lankstiesiems); ARISTON tūrinių šildytuvų atsarginėms dalims; lanksčiosioms san-
techninėms, dujinėms žarnelėms ir skalbimo mašinų žarnoms; virinamai plastikinei vandentiekio sistemai (TK Sanitas); vandens ir dujų ventiliams bei sklen-
dėms; šilumokaičiams; sveriamoms tvirtinimo detalėms; stiklo vatos dembliams; kietajam kurui: akmens anglims, granulėms, pjuvenų, durpių ir graikinių 
riešutų kevalų briketams, malkoms; vandens filtrų minkštinimo druskai; vibraciniams vandens siurbliams; VIENYBĖS katilams, viryklėms, krosnelėms ir jų 
priedams; HARVIA saunos krosnelėms ir saunos priedams; FRANKE plautuvėms, maišytuvams ir jų priedams; vandens nutekėjimo sistemoms (trapams, 
sifonams ir jų dalims), bei sanitarinei keramikai ir jungiamosioms dalims (nuleidimo mechanizmams, alkūnėms ir jų dalims); Tiekėjo PAA akmens masės 
vonioms; KALVIO prekėms; S&P ventiliatoriams; ELONIKA rankšluosčių džiovintuvams ir jų priedams; betono maišyklėms; automobilių ir motociklų akumu-
liatoriams; padangoms; josbei benzininiams dviračiams ir keturačiams motoroleriams ; priekaboms ir jų tentams; statybiniams armatūriniams betonavimo 
tinklams, armatūriniams mūro tinklams; BLACK DECKER, DE WALT, METABO, STANLEY, „IRWIN“ įrankiams; AEG  įrankiams; FEIN akumuliatoriniams dau-
giafunkciniams įrankiams; MAKITA, DOLMAR, BOSCH ir DREMEL statybiniams įrankiams, sodo technikai ir priedams; RIDDER neįgaliųjų prekėms; MCDAVID 
prekėms (EVENTER OU); CAMPINGAZ, COLEMAN, SEVYLOR prekėms; naminių gyvūnų ėdalui, skanėstams ir papildams; ALPINA sodo technikai; FISKARS 
sodo prekėms; MTD ir WOLF GARTEN prekėms; MCCULLOCH, JONSERED, GARDENA, UNIVERSAL prekėms; HELLY HANSEN prekėms; WEBER kepintuvams 
ir jų priedams; šašlykinėms ir rūkykloms; medžio anglims kepsninėms; G SPORTAS maisto papildams; biotualetams ir jų priedams; kartoninėms dėžėms: 
mažoms 39,2 x 29,2 x 23,2 cm (51251990) ir didelėms 59 x 39 x 44,7 cm (51251991); SAVEX prekėms; DUNLOP, KETTLER ir HARROWS prekėms; SPALDING 
ir SELECT prekėms; fasadiniam klinkeriui; tonuojamųjų dažų bazių pigmentams; IGIS prekėms; parketui ir parketlentėms; nekondicinėms laminuotos me-
dienos plaušų grindims; įrankių, patalpų nuomos; namų remonto ir apdailos; finansinėms; namų technikos, laisvalaikio, transporto, raktų ruošiniams ir jų 
priedams ir kitoms paslaugoms, CAT sodo įrankiams ir karučiams. Prekes perkant pakuotėmis, kurių kiekis lygus ar didesnis už kainoženklyje nurodytą kiekį, 
nuolaida taikoma nuo mažmeninės (t. y. ne pakuotės) kainos. 
  
Nuolaida netaikoma užsakymams iš katalogų. Akcija galioja atsiskaitant grynaisiais, mokėjimo kortele, dovanų čekiu ir perkant išperkamosios nuomos 
būdu. 

 Organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti akcijos taisykles, paskelbdamas pakeistas taisykles www.senukai.lt/akcijos 
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